
GEMEENTELIJ K IN DUSTRIEBELEID
IN DE PERIODE 1945 - 1950

Meer dan voorheen beijverde het geneentebestuur van Gemert
zich in de periode na de tweede wereldoorlog op de ontwikke-
ling van een industrieel klimaat. De uitbreiding van bestaan-
de industrie zocht men te stirnuleren en voor nieuwe fabr ieks-
activiteiten werd aarl deweg naar Handel een industrietenein
gePlard.
In Nederl.and is industr ial isat iepolitiek veelal gemotiveerd
met een verwijzing naar sterke bevolkingsgToei. Ook het ge-
meentebestuur van Genert zien r+e daar op wijzen. Sedert 1920
(4?45 inwoners) was het inwonertal vertlubbeld.
Zoals eerder uit het geÍpenteliik rapport van 195O rrHoe Gemert
groeit en bouw-t aan zijn toekomstrr, de hoofdstukken over Ge-
zondheidszorg, Ironingbouw en Onderwijs werden gerepnoduceerd
zo volgt hierna het hooftlstuk rrlndustrialisatierr.
Opnieuw dus eên tijdsbeeld van
begin van de jaren vijftig.
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Het geneentelilr industrialisatiebeleitlr zoals dat tot uiting
komt in het voorgaande relaas uit 195Or is een typisch pro-
dukt van tle tijd. ïn archief en alokumentatie is nog heel wat
meer nateriaal voorhanden die inzicht verschaffen over zowel
achtergronden als tle visie op tle toekonst van clie iaxen. Dat
een en ander was gegrondvest, ook toen, op uitgebre i tle resul-
taten van rrdegelijkrr onderzoek daarover kan zelfs dokunenta-
tie aanwezig in de Heenhaner van de heenkundela ing uitsluit-
sel geven. Met betrekhing tot het gevoêrde industrial isatie-
beleid in de periode van de rvederopbouw kan bijvoorbeeld ge-
wezen worden op hettt RapPort inzake de economisch-structurele
toestand en hare ontwikkelingstendent ies in de gemeente Ge-
nertrt. Di.t rapport wertl gePubliceerd in augustus 1951. IIet
gemeentebestuur hatl aan het Economisch Technologisch Insti-
tuut voor Noord-Brabant (het trIN), de samensteller van het
Rapport, de optlracht verstrekt om rrde sociaal-economische on-
standigheden waarin de in deze Semeente wonende bevolking
verkeert, aan een onderzoek te onderwerpen, teneinde op basis
daarvan het gemeentebestuur en andere belanghebbentle instan-
ties zowel qualitatief als quantitatief te kunnen voorlichten
ten aanzien van de sociaal- economische vraagstukken, welke
zich in deze g€meente voordoen en de r+'egen r welke nen kan
volgen om een ggleitlelijke oplossing hiervan te bewerkstel-
ligenrr. Een onderzoek dus dat r+ras gg'icht op vooral de bêstu-
dering van ale werkgelegenheial,ssituatie en op alê factoren die
daarop van invloeil zouden kunnen zijn.
Het Rapport beslaat ?8 paginals verdeeld over hoofclstukken
als Welvaartsomstandigheden in tle gemeente r Denografie r De

economisch-structurele situatie in de gemeente, en uiteinde-
lijk: Het totale Werkgelegenheidsprobleem en de maatregelent
welke in verbanil tlaarnede gewenst geacht kunnen rtoralen.
Hierna volgt tle letterlijke tekst van het rrBesluitrr uit ge-
noend Rapport:
trWanneer wij thans de resultaten van ons onderzoek nog eens
overzien, dan bliftt dêt Gemert gerangËchikt kan worden onder
de grote groep van Noord-Brabantse genreenten, waar industri-
alisatie een noodzakelijke voorwaarde vormt om rle plaatse-
lijke bevolking te behoetlen voor toenemende werkloosheid en
verpaupering. vooral ale sociaal-econonische ontriklelÍng na
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de tweetle wereldoorlog vornt hiervoor een duidelijk bewiis'
Oe overbezetting op tle lantlbouwbetlr i jven, de vertrekover-

""frott"o, 
ae stijgenae werkloosheicl en de uitbreitling van tle

r.ritgaarrAá pendelÀiroom wertlen in het voorgaande uitvoerig
;;;;;;;;" àls verschilnselen' waardoor de in verhouding tot
á. 'gro.i tler beroepsbevolking beperkte toeneming van tle werk-

ËerEËe"rt.ia op spiekencle wijze wordt gedêmonstrêerd' Toch

[t..Ë c.*..t -in 
vèrschíLende opzichten eun:tig9 mogelitr(hetlen

te bietlen voor de vestiging van industriële bedrijven' Een

".rute ina"striËle aanzei is reeds tientallen jaren aanwezig

en de Gemertse bevolking is se'lert eeuwen vertrouwd met ile

intlustrie. Uit het hoge scholíngspercentage bli$rt tlat ook tle

il;;;" gàneratie zici bewust is van het feit, dat alleen de

ïnaistrià hen voltloende perspectieven bieden kan' verder is
onriáa"ffiit een bouwriip intlustr ieterrein beschikbaar ' 

dat
voorzien iÁ van rioleringr waterleiding en electriciteit'
Dat in Genert niettenin nog geen nieuwe intlustr ieën konden

worden aaÍrgetrokken rmoet behalve aan het gebrek aan bedrijfs-
ruinten woiden toegeschteven aan het feitt dat de wegen wel-
keGemertverbindenmetttegroterestedenenrleachterliggerr-
áe getieaen nog onvoldoentle geoutilleerit ziin' Vooral êen

recËtstreekse verbintting Heknond-Genert-N ijrnegen zal de aan-

trekkeliikheid van Gennert ten zeerste bevortleren en wanneer

nen er dáarnaast in slaagt aan serieuze gegatligden geschikte
nàor i 3 f.g.to.tt"en aan te bieden, zullen de resultaten van de

ót*"ii"Ïiir." welvaartspol it iek zeer zeker.merkbaar wor'len'

fiii t".frrít"n dan net á. t".tts, tlat het actieve geneentebe-

.iin., t"a" net behulp van de 
'loor 

dit rapport verworven in-
,icntéo, haar pogingen on tle bevolking van de rrCornmander i j erl

voltloenáe werkgeiegenheiat te verschaffen en haar te vriiwa-
ren voor sociaal-economisch verval t spoeclig net succes be-
lcoond mag zien. rl

Afgezien van emigratie ziet men in het begin van tle jaren

;i:iarer inttustrial isatie ter plaatse aLs de enig nogelíjke
.;i;;;;g van het werkgelegenhe idsprobleem in Gemert ' Na het
i'"Á.tt.rE. onderzoek i*.t Into tot de conclusie dat de dan

aanwez i ge bestaansbronnen onvol doende expans iemo ge li jkhetten

bezaten-om voor de te verwachten aan$as van de beroepsbevol-
king een retlelijk bestaan te kunnen garanderen'
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Curieus is het dat men in-een aanhangsel van het aang€haaldeRapport het werkgelegenheialsvraagsguË oot op i*g"r" ternijnbeziêt. De vraag wordt dan gestËta 
"t-"*piliiitie van de inhe_t Peelgebied aanwezige steànkoollage" ii áe 

-toetomst 
moge_lift zal zijn. rDiverse onderzoekine.i ,ij; à"ot". reeds in_gesteldtr' 

-zo- 
uordt gesclu:even, rren- vof fËalgtJd.hulrr. g".,unwij hier in het kort de voornaamste resultaten weerr:

rrDe Steenkoollagen in Zuial-r,imburg $orden aangetroffen op eendiepte van 1OO-?OO n. In de peef ïariàert à" 
-ài"pt" 

van dezelagen echter van ?OO- 12OO m.r_hetgeen l.t-ó.""fs heeft, clatdeze exploitatie in Noord-Brabant-onder ae ïug.or.oo"Aige on_standigheden op grote bezwaren van technische aard zal stui_ten, terwijl bovendien ontginning op een dergelijke dieptemomenteel economisch niet verantwoord bleek.
Enkele der berangrifl<e moeiliikheden, die zich zulren voordoenen waarvan de oplossing - zo d.ie ai mogelijk is _ enorme in_
ï::1":llg:i_":11i1tr zijn 1.". d9 r,ose" teiperaturen crie opqeze_ drepten heersen, waardoor afkoeling van de lucht noodlzakelijk zàL zijn, en de daar optredenáe hoge gebergtetlruk.Verder zouden de tot dusver gebruikeliSe scnlcniteveitigings_pijlers op een atiepte van meer dan ZOrj m. tot verliesgevendeexploitatie leiden, zodat weer bijzondere bouwnethoden zul_len moeten worden toegepast. Uit óen en ander fiilft a.rs ""fdat bij de ontginning van tlergelijke diepe iagen verscfriffen_de ernstige complicaties zijn tó verwalhten""r, oot de erva_
"i1tff3. omtrent de exploitatie van steenkoofmilnen onder ver_g€Iijkbare oÍnstandighealen noodzaken tot groïe voorzichtig_heid.
De in Oostelijk Noord-Brabant aanwezige steenkool zal alusvooralsnog als een r€serve dienen te woráen beschouwd en uit_breiding van de werkgelegenheid 

"af aa"aoo" ÀJ te verwach_ten zijn, zolang de technische moeili jkhectenËn econonischverantwoorde exploitatie aler ontdekte iage" orrràg"fil. mken. n
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